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Протекція часто-густо має над-
звичайно важливе значення для 
кар'єрного росту. Незважаючи на 
це, менеджери вищої ланки все ж 
остерігаються таких практик, не 

хочуть  використати  у  ролі протек-
тора надто багато свого потенціалу 
з розвитку взаємовідносин. Розу-
міння протекції як низки дій може 
розвія ти ці страхи і допомогти обом 

сторонам кристалізувати власні 
цілі шляхом взаємних відносин.

Національний банк України сво-
їм листом № 27−0011/24 584 пого-
див пана Шугаєва на посаду голови 
правління  АТ «Кредобанк». З  25 
травня 2020 року він приступив 
до роботи на новій посаді.

Єжи Яцек Шугаєв був обраний 
наглядовою радою Кредобанку 

на  посаду голови правління 13 
березня 2020 року та  виконував 
обов’язки голови правління банку 
з 1 квітня 2020 року.

Єжи Яцек Шугаєв (1965 р.н.), закін-
чив факультет економіки вироб-
ництва Головної школи плануван-
ня та статистики у Варшаві у 1990 
році. У 1993 році отримав диплом 
магістра Стокгольмського універ-
ситету (Швеція)  в  галузі банків-
ської справи та фінансів, у  2009 
році пройшов навчання з  профе-
сійного удосконалення в  Лондон-
ській бізнес-школі (Великобрита-
нія), а у 2011 році - у бізнес-школі  
Harvard Business School Гарвард-
ського університету (США). 
З 1 жовтня 2018 року був призначе-
ний  першим заступником Голови 
Правління Кредобанку, відпові-
дальним за вертикаль продажу.

АКТУАЛЬНО

Дешевше і якісніше 

Продукт – український

Є відчуття, що працівники цих компаній 
добре виконують свою роботу і мають 

належні умови праці

Є відчуття, що компанія не зникне з 
ринку і зможе постійно користуватись її 

послугами/товарами

Я сам підприємець і купую з почуття 
солідарності
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ПОКУПКИ НА ХВИЛІ ПАТРІОТИЗМУ
ЩОДО ВИБОРУ ТОВАРІВ, ТО 
НА УКРАЇНЦІВ ВСЕ БІЛЬШИЙ 
ВПЛИВ МАЄ ЕКОНОМІЧНИЙ 
ПАТРІОТИЗМ. ЧОМУ  ЗРОС-
ТАЄ ЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ 
ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ? І ЯК 
ЦЮ ТЕНДЕНЦІЮ МОЖУТЬ ВИ-
КОРИСТАТИ КОМПАНІЇ?

Обґрунтованість свого вибору 
ми, українці, пояснюємо насампе-
ред властивостями товару (57%). 
Згадуємо і говоримо про високу 
якість, заявляємо, що своє – краще 

за закордонні продукти, смачніше, 
здоровіше, екологічне. Ми також 
підкреслюємо свою довіру до ви-
робників, маємо дещо більші зна-
ння про самі товари та звикли до 
торгової марки. Існують також ар-
гументи, тісно пов’язані із спожив-
чим  патріотизмом (43%), тобто 
переконання, що закупівля україн-
ської продукції позитивно впливає 
на вітчизняну економіку, станови-
ще підприємств та працівників, на 
робочі місця.

ЧОМУ УКРАЇНЦІ ЧАСТІШЕ КУПУЮТЬ ПРОДУКТИ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ (%)

ГОЛОВОЮ ПРАВЛІННЯ 
КРЕДОБАНКУ СТАВ 
ЄЖИ ЯЦЕК ШУГАЄВ

Джерело – опрацювання власне. Вибірка – 120 осіб.

МЕНТОР

Служить радою, підтри-
мує і пропонує коучинг.

«З'ЄДНУВАЧ»

Представляє протегова-
них впливовим особам; 
хвалить протегованих 
серед своїх колег.

СТРАТЕГ

Ділиться «секретною 
інформацією» щодо 
кар’єрного росту; опра-
цьовує стратегію дій для 
росту.

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ШАНСІВ

Забезпечує шанси для 
того, щоб його підопічні 
стали більш «видимими», 
помітними.

ПРЕДСТАВНИК

Публічно домагається 
підвищення; змагаєть-
ся за протегованих у 
ситуації, коли вони не 
в змозі зробити цього 
самотужки.

ПРИВАТНІ ВІДНОСИНИ ПУБЛІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОБЛИЧЧЯ 
ПРОТЕКЦІЇ

Джерело:  HERMINIA   IBARRA
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ПЕРШ ЗА ВСЕ

За часи незалежності Україна пере-
жила чимало криз. Але й ситуацію у 
світі впродовж останніх десятиліть 
також важко назвати стабільною. 
Достатньо назвати епідемію SARS, 
яка вибухнула у 2002 році, епідемію 
пташиного грипу 2003-го... Пере-
живали кризис і економіки – століт-
тя розпочалося з тріску бульбашки 
доткомів, у 2008 році прий шла гло-
бальна фінансова криза, а роком 
пізніше – вибухнула криза у Греції. 
До цього можна додати природні ка-
тастрофи, які мали місце впродовж 
цього періоду, передусім з урага-
нами Катріна у 2005 році і Харвеєм 
у 2017-му, найзбитковішими для 
США з-посеред усіх інших. Потуж-
ний землетрус в Індійському океа-
ні і цунамі-катастрофа, які забрали 
життя біля 300 000 людей. Додамо 
до цього збройні конфлікти на 
Близькому Сході і, що нас стосу-
валось і стосується чи не найбіль -  
ше, – анексія та війна в Україні.
Більшість згаданого оминуло нашу 
країну, проте, достатньо і військо-
вого конфлікту та анексії, щоб і без 
того хитка економіка рухалась в ке-
рунку, протилежному від бажано-
го. На додаток – COVID-19, який за 
масштабністю обійшов усе, а голо-
вне – наслідками випередить зга-
дані катастрофи усі разом узяті, що 

для глобальної економіки може 
означати найбільше падіння, біль-
ше, ніж велика криза тридцятих 
років ХХ століття.

Як підприємці і менеджери повин-
ні діяти у цьому випадку? Універ-
сального рецепту на це запитання 
немає, але варто сягнути по дос-
від, орієнтуватись на практиків, 
які змогли вистояти в економічно-
природних ураганах. Про це і не 
тільки – на сторінках видання. 

Львівська ТПП постійно працює, 
засвідчуємо форс-мажори, on-line 
навчаємо, консультуємо і реагує-
мо на усі потреби бізнесу.
І пам’ятайте – криза – це не лише 
загроза, але й шанс на розвиток. 
Вона очищає.  Це добрий час на по-
шук нових напрямків діяльності. Є 
час на підсумки і рефлексії над шля-
хами розвитку.

Крім того, 2020 рік  для нас є юві-
лейним. Ми продовжуємо святку-
вати на сторінках видання і у цьому 
номері розпочнемо знайомство з 
історією Львівської ТПП.

Удачі усім нам!

президент  Дмитро Афтанас

КРИЗИ-ЛІДЕРИ
ЛЬВІВСЬКА 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ»
вул. Зелена, 238, м. Львів, 79035
Директор: Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
тел.: +38 050 337 64 08
E-mail: vasyl.ilnytskyi@gmail.com
www.zrn.com.ua
Види діяльності: виробництво буді-
вельних металевих конструкцій і частин 
конструкцій

Фізична особа-підприємець 
СПІВАК Володимир Романович
вул. Бічна Отця Іздрика, 10, м. Львів-
Винники, 79491
моб.тел.: +38 097 775 35 29
E-mail: volodymyrspivak@gmail.com
Види діяльності: діяльність у сфері 
права

ВІТАЄМО!

Це програма для підприємців з усіх га-
лузей та сфер. Особлива увага приділя-
ється підприємствам у таких галузях як: 
зелена економіка, інновації, інформа-
ційно-комунікаційні технології, сільське 
господарство, харчова промисловість 
та пакування, туризм, виробництво та 
професійні послуги, логістика, товари 
народного споживання.
Основні цілі програми наступ-
ні: створення ефективної системи 

ПРОГРАМА «EU4BUSINESS»

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/3eAiVw0 
Подати заявку: https://bit.ly/3eAiVw0

консультаційних послуг для бізнесу, 
підвищення конкурентоспроможності 
українського бізнесу, розвиток ділових 
навичок, підвищення рівня інформова-
ності інновації у сферах малого та серед-
нього бізнесу, збільшення кредитних 
ресурсів для підприємців.
Дедлайн: 31.12.2020 року
Сума гранту: €40 млн 

6 травня 2020 року відбувся вебі-
нар «Засвідчення форс-мажорних 
обставин». Спікером виступив 
Володимир Коруд, віцепрезидент 
ЛТПП, який детально розповів 
про випадки, які можуть вважа-
тися форс-мажорними  в умовах 
пандемії, відповів на запитання 

ДОСВІД 
ОНЛАЙН

учасників.

Кількість охопленої ауди то-                           
рії – 1150. 

А 6 травня, за участі працівників 
Палати, пройшов вебінар з під-
тримки експорту.

Заходи відбулися в рамках серії ве-
бінарів «Бізнес в умовах COVID-19» 
Центру підтримки підприємництва 
Львівської  міської  ради.
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«Мої  пріоритети у роботі, як і раніше,  
базуються  на партнерстві, взаємній 
зацікавленості у досягненні цілей і за-
хисті законних прав та інтересів на-
ших  членів. Палата – відкрита, гнуч-
ка організація, здатна відповідати на 
виклики  часу. Ми довели, що можемо 
трансформуватися та бути ближ-
чими до бізнесу, першими чути про 
його проблеми, доносити до влади та 
сприяти у вирішенні. Я дякую усім за 
довіру. Разом ми продовжимо робити  

Палату комфортною платформою 
для комунікацій», – сказав президент 
ТПП України Геннадій Чижиков.

КОЛЕКТИВ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП 
РАДО ВІТАЄ КОЛЕГУ ТА БАЖАЄ 
І ЙОМУ Й УСІМ НАМ СПІЛЬ-
НИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДОБУТ-
КІВ ТА УСПІХІВ!

ПРИЗНАЧЕННЯ & ПОКЛИКАННЯ
У ЖИТТІ ТПП УКРАЇНИ – ОДНОГО ІЗ НАЙБІЛЬШИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ, ЧАСТИНОЮ ЯКОГО 
Є І ЛЬВІВСЬКА ТПП, 19 ТРАВНЯ 2020 РОКУ ВІДБУЛАСЯ 
ЗНАКОВА ПОДІЯ – ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД, ЯКИЙ Є ВИЩИМ 
КЕРІВНИМ ОРГАНОМ ПАЛАТИ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ ОДИН 
РАЗ НА П’ЯТЬ РОКІВ. ЗА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕННАДІЯ 
ЧИЖИКОВА БУЛО ОБРАНО ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП УКРАЇНИ. 
ТАКОЖ ЗАТВЕРДЖЕНО СКЛАД НОВОЇ РАДИ ТПП УКРАЇНИ, 
ДО ЯКОЇ УВІЙШОВ 91 ПРЕДСТАВНИК, СЕРЕД ЯКИХ 
КЕРІВНИКИ БІЗНЕСУ, ПРЕДСТАВНИКИ КОМІТЕТІВ, КОТРІ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ВСІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ ТА ГАЛУЗІ НАШОЇ 
ЕКОНОМІКИ.

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»

ГРАНТ УКРАЇНСЬКИМ СТАРТАПАМ 
В РАМКАХ ПРОГРАМИ 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»

«ERASMUS FOR YOUNG
ENTREPRENEURS»

«ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ»

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/2M4WWBl
Подати заявку: https://bit.ly/2XBkaEv
Будь ласка, надсилайте всі запитання щодо 
цього запиту на електронну адресу: 
Grants@CEPUkraine.org з зазначенням «ЗПЗ-
2019-009» у темі електронного листа.

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/3eJ6n5L
Подати заявку: https://bit.ly/3dqPfRS

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/2Adtvu0
Подати заявку: https://bit.ly/36BPBCB

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/3eukWts 
Подати заявку: https://bit.ly/2Adtvu0

Це грантова програма для жінок-під-
приємців. Конкурс дозволяє профінан-
сувати цілі бізнесу: вихід на нові ринки, 
розширення асортименту продукції, за-
провадження нових рішень, збільшен-
ня продуктивності  тощо.
Заявки приймаються від засновниць 
та співзасновниць підприємств (понад 
50% статутного фонду), з оборотом гро-
шових коштів понад 500 тис грн на рік. 
Власний внесок у разі перемоги стано-
вить від 25%. 
Дедлайн: 31 липня 2020 року
Сума гранту: від 300 тис до 1 млн грн

Це грантова програма для українських 
стартапів, що зареєстровані ТОВ або 

Ця програма створена для переда-
вання знань та навичок від досвідче-
них підприємців до новачків у бізнесі 
(досвід до 3 років). Завдяки програмі 
учасники навчаються в іншій країні у 
підприємця з подібної галузі протягом 
декількох місяців. 
Дедлайн: дійсна програма
Сума гранту: залежить від країни 
перебування

Програма допомагає підприємцям 
покращити та автоматизувати бізнес-
процеси, вийти на нові ринки завдяки 
консалтинговим послугами. Заявки 
приймаються від фізичних осіб-підпри-
ємців, засновників/співзасновників 
українців (понад 50% статутного капі-
талу), досвідом у бізнесі від 2 років, шта-
том  найманих  працівників від 10 до 250 

МІСІЯ ТПП УКРАЇНИ   ПОЛЯГАЄ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРИЯТЛИВОГО   БІЗНЕС-
СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ, СТВОРЕННІ ТА РОЗШИРЕННІ МОЖЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ЧЕРЕЗ ВІДКРИТТЯ НОВИХ РИНКІВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЕКСПОРТУ, СПРИЯННЯ ДИНАМІЧНІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
БІЗНЕСУ ТА АКТИВНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ, А ТАКОЖ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ, ЗАТРЕБУВАНИХ БІЗНЕСОМ.

ДЛЯ Ї Ї ВТІЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНО 7 СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЙБЛИЖЧІ 5 РОКІВ. СЕРЕД НИХ – GR-
ВЕКТОР, ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ, АРБІТРАЖ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТОЩО.

ФОП. Відповідно до умов конкурсу 
проект має бути на стадії MVP (робочої 
моделі), розвиватися, мати платоспро-
можних клієнтів. Переможці у разі ви-
грашу сплачують від 25% суми гранту. 
Дедлайн: 31 липня 2020 року
Сума гранту: 3,75 млн грн

осіб. Грантова програма покриває 50% 
вартості послуг,  другу частину підпри-
ємець сплачує самостійно. 
Дедлайн: дійсна 
Сума гранту: залежить від країни 
перебування

ПРОГРАМА «COSME»

Подробиці грантового проекту: 
https://bit.ly/3eAiVw0 
Подати заявку: https://bit.ly/3eAiVw0

Це різностороння программа для 
українських підприємців. Програма 
допомагає вийти на міжнародні ринки, 
покращити конкурентоспроможності, 
розвинути  культуру  ведення  бізнесу. 
Дедлайн: 31.12.2020 року
Сума гранту: €900 млн протягом всьо-
го періоду
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ЗАРАДИ СТАБІЛЬНОСТІ

Учасників привітали президент 
ТПП України Геннадій Чижи-
ков та президент Львівської ТПП 
Дмитро Афтанас, перший за-
ступник голови Львівської ОДА 
Василь Лозинський.

Львівщина – один з лідерів ство-
рення сприятливого середовища 
для експорту українських товарів 
і продукції, а метою форуму став 
подальший розвиток експортної 
діяльності регіону та України, ви-
роблення ефективних механізмів 
її підтримки, пошуку нових ринків 
для продукції наших підприємств.

Президент Львівської ТПП Дми-
тро Афтанас зазначив, що  «сьо-
годні українські товари експор-
туються у велику кількість країн 
світу і ми всіма силами намагає-
мося працювати, аби розшири-
ти ринок експорту України. Для 
цього є дуже важливою гармоній-
на співпраця органів державної 
влади та бізнесу. Успіх експорту 
напряму залежить від успішності 

12 БЕРЕЗНЯ ЦЬОГО РОКУ ПРОЙШОВ III ЛЬВІВСЬ
КИЙ ЕКСПОРТНИЙ ФОРУМ. ЗАХІД ОБ’ЄДНАВ ПО
НАД 100 ЕКСПЕРТІВ, ПІДПРИЄМЦІВ, ПРЕДСТАВ
НИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ ТА ДІЛОВИХ КІЛ.

та авторитету бізнесу, який під-
тримує держава».

Детальніше про роботу Служби 
експортера Львівської облдерж-
адміністрації присутнім розпо-
віла начальник відділу розвитку 
торгівлі і підприємництва ЛОДА 
Христина Каліш.

Заступник директора Державної 
установи «Офіс просування екс-
порту України» Марія Шевчук 
представила діяльність Офісу 
та послуги, які він надає укра-
їнським експортерам. Сергій 
Свистіль – голова Ради Асоціації 
експортерів та імпортерів «ЗЕД» 
розповів про концепцію «Розум-
ного експорту» – інтелектуально-
го осмислення ситуації навколо 
експорту та обрання заходів, дій, 
стратегій для збільшення прибут-
ку та зменшення ризиків і витрат 
і підвищення ефективності екс-
портної діяльності. Володимир 
Власюк – директор ДП «Укрпром-
зовнішекспертиза» представив 

Палата спільно з Львівською 
ОДА щороку проводить тра-
диційний, вкрай важливий за-
хід для регіону. Львівські під-
приємства, як великі, так і 
малі, орієнтовані на виготов-
лення та експорт продукції / 
послуг. Ми були і залишаємось 

надійними  партнерами для 
наших підприємців. Допомага-
ємо і у пошуку партнерів, і кон-
сультаційно-інформаційними 
послугами, супроводом зовніш-
ньоекономічних контрактів 
тощо. 

На ІІІ Львівському експортно-
му форумі присутні понад 100 
представників бізнесу, з Львів-
щини та з інших регіонів, у 
тому числі – з Білорусії.

Дмитро Афтанас, прези-
дент Львівської ТПП

ІІІ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ ФОРУМ БУЛО 
ПОДІЛЕНО НА ТАКІ ПАНЕЛІ:

• ОБГОВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ УКРА-
ЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ;

• ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ;
• ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЖІНОК У ЕКСПОРТНИХ ПРОЦЕСАХ.
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аналітику щодо Стратегічного 
бачення розвитку експорту че-
рез створення сучасної обробної 
промисловості, трансформації 
економіки України від сировин-

Конкуренція на світових ринках 
є надзвичайно великою і потуж-
нішою, ніж на внутрішньому 

ної в технологічну шляхом побу-
дови сучасної і диверсифікованої 
переробної промисловості, а та-
кож політику будівництва сучас-
ного обробного сектору.

У межах форуму учасники обгово-
рили можливості та перспективи 
підтримки експорту українських 
підприємств, зарубіжний досвід 
просування на зовнішні ринки. 
Руслан Осипенко, виконавчий 
директор Китайської Торгової 
Асоціації, розповів про перспек-
тиви та особливості роботи з КНР. 
Сергій Малиновський, Радник з 
Торгівлі та Маркетингу Програми 
USAID (США) «Конкурентоспро-
можна економіка України» пока-
зав можливості для експортерів, 
які надає Програма, зокрема, на-
вчання фахівців у сфері експорту. 

Також відбулися виступи експер-
тів, дискусії, презентації компаній. 
Цікавий проект австрійської ком-
панії «Technical Communication 
Consulting – HSR e.U.» щодо аспек-
тів технічної комунікації між інже-

нерними фірмами різних країн 
представив Андрій Єременко. 
Про роль міста в забезпеченні 
ефективної господарської діяль-
ності та експортоорієнтованої 
міської економіки розповів відо-
мий архітектор та урбаніст, голо-
ва «Форуму Львів і майбутнє» Ігор 
Кузьмак. Емма Турос, виконав-
чий директор Канадсько-Україн-
ської Торгової Палати розповіла 
про роботу Канадського проекту 
підтримки торгівлі та інвестицій 
з Україною CUTIS. Банки-партне-
ри ознайомили учасників Фору-
му з програмами й банківськими 
інструментами для вітчизняних 
експортерів.

Організатори Форуму щиро дя-
кують всім партнерам, які підтри-
мали проведення ІІІ Львівського 
Експортного Форуму!

Експорт – це вершина  успіху 
будь-якої компанії. Коли твоя 
продукція знаходить свого спо-
живача, перш за все – в Європей-

ському Союзі, у інших країнах 
буде набагато простіше. Тому 
привертаю вашу увагу до та-
кого інструменту як участь 
у виставках. Візьміть участь 
у виставках, разом з Торгово-
промисловою палатою чи з 
Офісом просування експорту, 
будьте членами делегацій. Вам 
допоможуть встановити ці 
перші безпосередні контакти.

Геннадій Чижиков, 
президент ТПП України

ринку чи на території Львівської 
області, там – інша специфіка, 
більші вимоги. Але вона дає більш 
якісний продукт, сприяє економіці, 
тому ми однозначно готові під-
тримувати цей напрямок, одно-
значно будемо рухати цю сферу.

Василь Лозинський, 
заступник голови 

Львівської ОДАЗагалом, у зв’язку з наявними підви-
щеними політичними, економічни-

ми та безпековими ризиками, 
Уряду України варто  розроби-
ти систему додаткових заохо-
чень для потенційних інвесто-
рів та створити сприятливі 
умови для розвитку
внутрішнього ринку України.

Руслан Осипенко, виконавчий 
директор Китайської Торго-

вої Асоціації
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Пане Ігоре, через коронавірус вла-
да поставила бізнес «на паузу» ще 
до кінця липня. Багато хто з мало-
го та середнього бізнесу цієї пау зи 
вже не витримав. Ваше бачення 
виходу з кризи для підприємців?

Якби рішення залежало від мене – 
я б ще у квітні 90% бізнесу перевів 
на ризик-орієнтований карантин 

ІГОР 
ВАСЮНИК:

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДЛЯ 
ЛЬВОВА – НЕ МЕНШЕ 
20% ТОВАРІВ МІСЦЕВОГО 
ВИРОБНИКА З ВИСОКОЮ 
ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ

або простіше кажучи – «розумний 
карантин». Тобто працюємо, але 
дотримуємося обов’язково інди-
відуального захисту, соціальної 
дистанції, обмежуємо скупчення 
людей. Справа в тому, що глибока 
економічна криза, спровокована 
Covid-19, призведе до набагато 
більшої кількості смертей, ніж сам 
вірус. І ці дані ще два місці тому 

Уряду передали аналітики Центру 
економічного відновлення. Якщо 
економіка і надалі стоятиме на 
пау зі – це призведе до її критич-
ного падіння, безробіття, важкої 
соціальної кризи. Що в свою чергу 
спровокує втричі більше смертей 
через соціальні заворушення, інші 
хвороби, пов’язані із невчасним 
лікуванням чи відсутністю коштів 
на одужання або ж із стресом, втра-
тою доходів, ростом злочинності. 

Наступний рік весь світ відновлю-
ватиметься від наслідків епідемії 
Covid-19 і працюватиме над вихо-
дом з економічної кризи. Країни 
ЄС та США в першу чергу впро-
ваджують програми підтримки 
малого та середнього бізнесу. Це 
пряма фінансова підтримка та по-
даткові канікули, підтримка націо-
нальних виробників. Важливо, бо 
саме в сфері малого та середнього 
бізнесу найбільша частка зайнятих 
і вони у розвинених країнах дають 
до 50% ВВП. 

Реалії для українського бізнесу зо-
всім інші, виклики – більші. Роз-
раховувати на суттєву фінансову 
підтримку від Уряду не доведеть-
ся, лише – на власні сили. Окрім 
того, українські підприємці і без 
економічної кризи знаходяться в 
безперервному стрес-тестуванні: 
постійні зміна податкового за-
конодавства, надмірне державне 
регулювання та бюрократія, плюс 
недосконале судочинство, тиск 
правоохоронних та фіскальних 

служб. Але, попри це все… Не буду 
оригінальним – та ця криза таки 
дає можливість для ще більшого 
розвитку національних вироб-
ників. Це допоможе нам швидше 
оговтатися від кризи та наростити 
економіку.

Якою має бути підтримка на-
ціонального, регіональних 
виробників?

Від держави, якщо вона не може на-
дати пряму фінансову підтримку, 
потрібно лише одне – замовляти 
товари та послуги в українського 
виробника, забезпечити йому до-
ступні кредити, лібералізувати 
податкове законодавство. Органи 
місцевого самоврядування також 
повинні підтримати підприєм-
ців. До прикладу, Львівська міська 
рада повинна замовляти товари та 
послуги в місцевих підприємців, 
проводити ярмарки регіональних 
виробників, виставки майстрів 
ручної роботи. Участь у таких яр-
марках повинна бути для підпри-
ємців безкоштовною. Це вже зараз 
потрібно робити у Львові. Ярмар-
ки, електронний та друкований 
каталоги продукції регіональних 
виробників – на це не потрібно 
великих ресурсів, але це буде ко-
лосальною допомогою малому та 
середньому бізнесу.  

Правило «найкраща допомога – 
не заважати» теж варто пам’ятати. 
Потрібно спростити та максималь-
но пришвидшити видачу дозволів. 
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На жаль, електронне врядування 
у Львові не працює так, як слід. Це 
відчувають підприємці. Я знаю по 
собі: не достатньо просто подати 
документ в ЦНАП, все одно потім 
потрібно ходити кабінетами рату-
ші, бо твої документи не можуть 
пройти безкінечні погодження. 
Підприємець має подати докумен-
ти і отримати відповідь чи дозвіл 
не контактуючи із чиновниками. А 
для цього мають бути єдині та зро-
зумілі правила для всіх. 

Ви офіційно заявили, що 

балотуватиметеся на посаду 
міського голови Львова на чер-
гових виборах восени 2020 року. 
Яким є Ваше бачення розвитку 
економіки міста?

Розвиток Львова «поставили на 
паузу» ще 8 років тому. Останнім 
відчутним поштовхом було про-
ведення Євро-2012: багато інвесту-
вали в інфраструктуру, зріс туризм. 
Все. Львів немає реальної стратегії 
розвитку міста, куди ми всі рухає-
мося. Хоча потенціал Львова – ве-
личезний. Разом із експертами я 

напрацював аналітичний доку-
мент, візію розвитку Львова до 
2030 року. 

Велику увагу приділяю власне роз-
витку різних кластерів економіки. У 
Львові має бути створена науково-
інвестиційна рада з числа науков-
ців, представників бізнесу та най-
кращих фінансистів. Основним 
завданням міста має бути розвиток 
виробництва з високою доданою 
вартістю, створення свого власно-
го продукту, продукту місцевого 
виробника. Це – додаткові робочі 
місця. Науково-інвестиційна рада 
має супроводжувати інвестиційні 
проекти з коефіцієнтом мульти-
плікатора понад 2,5. Завдання  – не 
менше 20% ВВП міста має складати 
власне виробництво! 

Нові сектори економіки повинні 
скласти мінімум 10% з середньою 
рентабельністю підприємств 15-
20%. Що я відношу до нових сек-

торів: розробка робототехніки, 
нейромереж, швидкісних систем 
зв’язку, широкопрофільного про-
грамного забезпечення. У нас є 
фахівці і ми можемо розробляти 
лазерні системи медичного, про-
мислового, комунікаційного при-
значення та бездротові системи 
зв’язку. Одна з моїх цілей – це ко-
операція з міжнародними компа-
ніями, щоб у Львів зайшли сучасні 
прогресивні компанії світового 
рівня. Надамо цим інвесторам усе 
необхідне, але з умовою, що міні-
мум 60% виробництва буде зосе-
реджено у місті.

Львів повинен щороку проводи-
ти ярмарок місцевих виробників. 
Наші продукти харчування не гір-
ші, а навіть кращі за імпортовані. 

ІГОР ВАСЮНИК, ЛЬВІВ’ЯНИН, ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ. 
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ VII-VIII СКЛИКАНЬ. 
СПІВЗАСНОВНИК БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГУМАНІТАРНІ 
ІНІЦІАТИВИ». РОЗВИВАЄ ВЛАСНІ ПРОЕКТИ – ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ «ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА МОНТЕССОРІ», 
ЕКО-ФЕРМА «ЗЕМЛЯ ОРГАНІК» ТА УПРАВЛІНСЬКА 
КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО». 17 ЧЕРВНЯ ОФІЦІЙНО 
ЗАЯВИВ, ЩО БАЛОТУВАТИМЕТЬСЯ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ 
ЛЬВОВА НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ВОСЕНИ 2020 РОКУ. 

У Львові повинен бути створений 
Центр сертифікації екопродукції: 
це не лише підвищить якість про-
дукції по всій країні, а й дозволить 
нашим виробникам виходити на 
європейський ринок з гідними ці-
нами на свою продукцію.

Ще один напрямок, дуже перспек-
тивний для міста, – це розвиток 
медичного туризму. До прикладу, 
реалізувати проект інноваційних 
медичних послуг: лазерна діагнос-
тика та роботизована діагностика. 
Головне – у нас є фахівці і їм потріб-
но дати роботу тут, а не за кордоном.
Якщо говорити про створення но-
вого інноваційного, високо-інте-
лектуального продукту, то Львів 
має стати «Містом інтелектуаль-
них офшорів». Освіта, наука та 
бізнес повинні працювати разом 
та створювати інтелектуальний 
продукт. Ключовим фактором 
становлення і розвитку інновацій-
ної економіки міста є креативний, 
творчий, здібний, інноваційний 
людський капітал з потужним ін-
телектуальним потенціалом. 

Дуже важливо реалізувати масове 
консультування нашої молоді з пи-
тань бізнес-грамотності. Це можна 
зробити у співпраці з існуючою 
бізнес-школою Lviv Business School. 
Створимо бізнес-інкубатори та 
бізнес-акселератори, які щороку 
даватимуть нові інноваційні під-
приємства. Підтримка інкубаторів 
освіченій молоді Львова дасть змо-
гу розвивати культуру створен-
ня інтелектуальної власності та її 
комерціалізації. 

Є багато різних задумів, для цього 
у своїй стратегії розвитку Львова 
розробив цілий економічний блок. 
Хочу зустрічатися з бізнесом, з на-
уковим середовищем, щоб презен-
тувати та об’єднати їх для реаліза-
ції всіх цих проектів.

ЛЬВІВ МАЄ НАРЕШТІ СТАТИ ВІД-
КРИТИМ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІН-
НОВАЦІЙ. ОСЬ ЯКИМ, НА МОЮ 
ДУМКУ, МАЄ БУТИ НОВЕ ГАСЛО 
МІСТА. ЛЬВІВ І БІЗНЕС МАЮТЬ 
ЗРОСТАТИ РАЗОМ, ПОВИННА 
БУТИ НАЛАГОДЖЕНА ЕФЕК-
ТИВНА СПІВПРАЦЯ.

Дякую,
Юрій Бойко
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ВІЧ-НА-ВІЧ З ЧОРНИМ 
ЛЕБЕДЕМ 
Коли 17 листопада 2019 року у 
55-річного мешканця провінції Ху-
бей виявили симптоми нового і не-
відомого захворювання COVID-19, 
ніхто навіть уявити собі не міг на-
слідків епідемії коронавірусу SARS-
CoV-2. Через місяць було кілька 
сотень випадків коронавірусної ін-
фекції, і один офтальмолог з Уханя 
почав попереджати своїх колег про 
епідемію пневмонії. І не відступив, 
хоча поліція робила чимало, щоб 
він та декілька його колег замовкли. 
На жаль, лікар сам заразився віру-
сом і помер у лютому, а в березні епі-
демія вже поширилась на весь світ.
Людським трагедіям товаришувала 
економічна катастрофа, і в масш-
табах, яких ще не зазнали сучасні 
менеджери. Розмір проблеми по-
казали біржі. У понеділок, 17 берез-
ня, коли вже було відомо, що світ 
має справу з пандемією, індекси 
Уолл-Стріт втратили 12%, чого не 
було з 1987 року. Не було сумнівів, 
що COVID-19 принесе ще більше 
збитків, ніж глобальна фінансова 
криза 2008 року з символічним кра-
хом Lehman Brothers або Інтернет-
бульбашкою 2001 року. На відміну 
від найбільших криз століття – спе-
кулятивних та фінансових – інвес-
тори не боялися поганих новин, а 

ТЕМА НОМЕРА

БІЗНЕС 
НА ТЛІ 
ПАНДЕМІЇ

непередбачуваності наслідків чин-
ної пандемії. Зрештою, краще отри-
мувати погані новини щодня, ніж 
жити у постійній невизначеності.

Потім стало гірше. Уряди країн ого-
лосили кризові програми, торгівля 
припинилася і економіка зупини-
лася. Тривожні макроекономічні 
дані заполонили світ, а дані з ринку 
праці США були найбільш красно-
мовними. У другій половині квітня 
кількість безробітних склала аж 
16,4 млн,  що дає рівень безробіт-
тя 11,3%. Цей результат на 10,1% 
гірший ніж минулого року! Дані 
про ринок праці перегукуються з 
фатальними споживчими настро-
ями у всіх високорозвинених еко-
номіках, і одразу пролунали голо-
си, що криза, спричинена  новим 
коронавірусом, була гіршою, ніж 
велика криза кінця 1920-х та по-
чатку 1930-х років. Глава  Міжна-
родного  валютного фонду (МВФ) 
Крісталіна Георгієва підрахувала, 
що цього року 170 країн матимуть 
негативне економічне зростання, 
а глобальний ВВП скоротиться на 
3%. За даними МВФ, ринки від-
новляться в 2021 році, але перш 
ніж це станеться, глобальна еко-
номіка втратить 9 трлн дол., що 
більше,  ніж сукупний ВВП  Япо-
нії та  Німеччини. Тому  аналітики  

продовжили  аналізувати  і гово-
рять,  що досягнемо показників 
часів епідемії  іспанського грипу, 
який охопив світ у 1918-1919 ро-
ках. Архівні  дані  свідчать про те,  
що тоді було заражено півмільярда 
людей, а кількість смертельних ви-
падків досягла 50 мільйонів! Пер-
спектива  справді жахлива:  станом 
на 18 червня – понад 8 мільйонів 
коронавірусних інфекцій SARS-
CoV-2 були підтверджені у всьому 
світі, і понад 430 000 смертельних 
випадків поточної  пандемії.

КУЛЬГАЄМО
На жаль, і цього разу український 
ринок не став винятком. Вже з пер-
ших днів карантину маємо пер-
ші наслідки пандемії. Найбільш 
тривожним є падіння роздрібних 
продажів, які в річному вираженні 
зменшилися на цілих 9%. Це попе-
редній перегляд глибокого спаду 
споживання в секторі домогоспо-
дарств і, як наслідок, фатальний 
прогноз для рівня зростання ВВП. 
Вимушена ізоляція обмежує наше 
бажання робити покупки. Так само 
відбувається навіть в країнах ЄС, 
які подекуди ще більше постраж-
дали від карантину, проте мали на-
багато кращу економічну ситуацію.

Які негативні явища спостерігаємо 

НА ДУМКУ 36% ОПИТАНИХ, ВЕ-

ЛИКЕ ПАДІННЯ ПРОДАЖІВ ЗА-

ГРОЖУЄ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЇХ 

БІЗНЕСУ, А ДЛЯ 28% – ЦЕ СЕР-

ЙОЗНА ЗАГРОЗА.

у українському підприємництві? 
Більше 80% опитаних львівських 
підприємців повідомили про зни-
ження попиту  у  своїх  галузях, а  
69% – про посилення регулювання 
несвоєчасних платежів. Ланцюги 
поставок розірвалися, і половина 
опитаних бореться з обмеженою до-
ступністю сировини та продуктів, 
що, звичайно, збільшує ціни у своїх 
галузях. Цілих 71% учасників опи-
тування  вважають, що  якщо кри-
за збережеться в найближчі кілька  
місяців, їх компанії, ймовірно, втра-
тять багато клієнтів і будуть змушені 
значно скоротити інвестиції (73%). 
Керівники великих організацій бо-
яться підвищення цін, відсутності 
доступу до сировини та зменшення 
інвестицій. Не нарікають, натомість, 
на брак робочої сили.

Малий бізнес, який простоює че-
рез карантин, не має чим платити 
працівникам. Часто – оплачують-
ся лише податки. Працівники або 
звільняються, або ж мовчать, бо бо-
яться втратити роботу у подальшій 
перспективі.  

Підприємці для себе приймають 
стратегію виживання, а не боротися 
за розвиток. Лише чверть опитаних 
трактують поточну ситуацію як спри-
ятливий момент для пошуку нових 
можливостей для бізнесу. Звичайно, 
галузі, які найбільше бояться погли-
блення кризи, – це галузі, пов'язані 
з туризмом та подорожами, які од-
разу  відчули різке зниження дохо-
дів: готелі, ресторани, послуги хар-
чування та проживання. Меншою 
мірою стурбованість наслідками 
кризи висловлюють представники 
торговельних галузей, виробничих 
компаній та компаній, що надають 
фінансові та страхові послуги.
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ДІЯ КРАЩЕ ЗА ОЧІКУВАННЯ
Опитування показує, що, хоча під-
приємці  стурбовані наслідками пан-
демії,  багато хто вважає,  що вони 
переможуть. Менеджери дивно оці-
нюють свою майстерність, що, з од-
ного боку, радує, а з іншого – турбує. 
На запитання про компетенції своїх 
організацій у сфері управління ри-
зиками, 75% менеджерів (і лише 25% 
директорів та власників) відповіли, 
що їх компанії можуть це зробити, 
оскільки вони можуть передбачити 
надзвичайні події. Аналізуючи різні 
зони ризику, враховують як жорсткі, 
кількісні, так і м'які психологічні 
показники.

То як виглядає управління ризиками 
в українських компаніях? Середні та 
великі компанії частіше використо-
вують стратегію запобігання кризі 
(43%), ніж стикаються зі складними 
ситуаціями (19%). Їх представники 
кажуть, що організаційна культура 
компанії спонукає людей говорити 
про свої страхи, коли вони бачать на-
віть слабкий сигнал про потенційні 
проблеми. Однак лише кожен третій 
респондент стверджував, що пра-
цівники розпізнають сигнали, що 

несуть невизначені загрози. 
На жаль, аналіз відповідей показав, 
що управління ризиками є погано 
стандартизованим процесом у ма-
лих фірмах. Хоча 71% підприємств 
аналізують ризик, лише половина 
управляє ним стосовно бізнес-на-
прямків та планів відновлення. І 
саме такі компанії найпізніше від-
реагували на пандемічну ситуацію 
і найшвидше постраждали від кри-
зи. Великі та середні підприємства 
працюють краще, ніж малі, оскільки 
вони більш ініціативні в управлінні 
кризою. Більше 63% проаналізували 
та виявили загрози (головним чином 
у сферах попиту, продажів, витрат), 
69% підготували кризовий план та 
проінформували працівників про 
нього, а більше половини – впрова-
дили плани в дію.

Більшість компаній розпочали ді-
яльність, пов’язану з оптимізацією 
фінансів та бізнес-процесів, запро-
вадили заходи щодо підвищення 
ефективності  та зниження витрат, 
призначили команду з антикризово-
го управління. У 57% компаній цією 
діяльністю безпосередньо керує 
власник.

Діяльність з оптимізації полягає на-
самперед у зменшенні зобов'язань 
та зайнятості. Протягом наступних 
трьох місяців більшість компаній 
мають намір додатково скоротити 
витрати, включно з подальшими 
скороченнями. Зменшуючи рівень 
зайнятості, на перший план висту-
пають великі та середні організації, 
де розвиток та побічні проекти мо-
жуть бути закриті, не загрожуючи 
основній діяльності, і де міжособис-
тісні стосунки – досить слабкі. Мен-
ші компанії набагато рідше звільня-
ють людей з роботи, оскільки обсяг 
завдань на одну особу і так сильно 
оптимізований. 

УПРАВЛІННЯ ЯК В ТУМАНІ
Криза та зростаюча атмосфера 
невизначеності, що викликана за-
собами масової інформації, поси-
люють занепокоєння людей щодо 
роботи. Враз ринок працівника 
змінився на ринок роботодавця. 
У більш ніж половині компаній 
виникає почуття невпевненості, у 
кожної третини – страх чи навіть 
паніка, що може бути пов’язане з 
поганою інформаційною політи-
кою та непрозорістю управління.

Як правильно діяти – ідеальних 
прикладів немає, однак ми можемо 
поглянути на компанії часів різно-
го роду спадів економіки. Маємо 4 
групи фірм:
• Превентивно-орієнтовані ком-

панії, які в основному вживають 
оборонних кроків і більше праг-
нуть (порівняно з конкурента-
ми) уникнути втрат і мінімізува-
ти ризик.

• Компанії, орієнтовані на розви-
ток, які інвестують більше, ніж 

КОМПАНІЯ ALIBABA ЗА 48 ГОДИН ЗА-
ПУСТИЛА ВИРОБНИЦТВО ЗАХИСНИХ 
МАСОК ТА ІНШИХ МЕДИЧНИХ ПРИ-
СТРОЇВ У 58 МІСТАХ, НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА НОВОРІЧНЕ СВЯТО В КИТАЇ.

Сфера, у якій роботодавці, як прави-
ло, не припустились великих поми-
лок, – це безпека роботи. Переважна 
більшість забезпечила працівників 
дезінфікуючими препаратами, мас-
ками, дехто здійснює контроль тем-
ператури тіла на вході, у багатьох 
компаніях уникають великих зустрі-
чей ззовні і всередині. По можливос-
ті, дозволяється віддалена робота.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НАШЕ ВСЕ
Найважливішими компетенціями, 
які повинна розвинути кожна ком-
панія, щоб мати змогу впоратися 
з кризою, є: гнучкість мислення та 
швидкість навчання, здатність рано 
розпізнавати тривожні сигнали та 
реагувати на них, а також створюва-
ти та впроваджувати альтернативні 
сценарії та швидко вирішувати про-
блеми. Сьогоднішня ситуація ви-
магає підвищення компетенції, щоб 
мати можливість приймати більш 
якісні рішення та будувати пра-
вильні стратегії в несприятливих 
умовах експлуатації. То ж варто ін-
вестувати в онлайн-навчання, статті 
та електронні книги, консультації  
експертів.

СТАВЛЕННЯ ДО БОРОТЬБИ З 
КРИЗОЮ
Більшість підприємців вважають 
ситуацію, що склалася, дуже склад-
ною. Вони шукають способи вижи-
ти, впроваджують оптимізацію ви-
трат. Однак, зосередженість лише 
на виживанні обмежує творче, кре-
ативне мислення.

Системи контролю 
бізнес-процесів 

Створення групи 
з управління кризою

Підвищення 
ефективності роботи 

Обмеження 
коштів 

Редукція заборгованостей і 
зобов'язань

Редукція 
працевлаштування

Пошук додаткового 
фінансування 

Інше 

Жодної

53%

43%

67%

72%

48%

56%

37%

5%

6% ВПРОДОВЖ НАЙБЛИЖЧИХ ТРЬОХ МІСЯЦІВ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ КРИЗИ

58%

55%

54%

53%

36%

33%

28%

6%

4%

ОПТИМІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС КРИЗИ
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наступальні кроки, яких вони вжи-
вають, мають всебічний характер. 
Ці компанії розвивають нові мож-
ливості для бізнесу, інвестуючи в 
дослідження та розробки, а також 
у маркетинг набагато більше, ніж 
їхні конкуренти. Вони  також  ку-
пують  активи, такі як машини та 
обладнання.

Чи спрацює такий підхід у сучас-
ній кризі? Вже є докази того, що 
так. Китайські гіганти електронної 
комерції застосували прогресив-
ні заходи. Коли 23 січня 2020 року 
влада Китаю розпорядилася про 
повну ізоляцію Уханя, одинадцять 
мільйонів жителів перейшли на 
карантин, а основні дороги були 
перекриті на 60 днів. Вимушена ізо-
ляція позбавила людей  предметів 
першої необхідності, а істеричні 
набіги на магазини підвищили ри-
зик захворювання. У цій ситуації 
прекрасно справилися дві компа-
нії, які зосередилися на інноваціях 
та гнучкості з точки зору розвине-
них навичок, технологій та асор-
тименту пропонованих товарів та 
послуг.

Перший крок зробила Alibaba, яка 
протягом 48 годин знайшла партне-
рів і запустила виробництво захис-
них масок та інших медичних при-
строїв у 58 містах, незважаючи на 
новорічне свято в Китаї. У той же час 
логістична компанія Cainiao Network, 
що також належить до Alibabа та 
конкурент – JD.com – розробили 

1. ДОСВІДЧЕНІ ПРАКТИКИ: 
«СЛІД ДІЯТИ!»

Ці компанії мають практику 
боротьби з кризами, що може 
бути пов'язане з довгою історі-
єю діяльності та географічним 
охопленням та масштабами 
робіт. Можливо, саме тому 
вони розробили механізми 
раннього попередження та ви-
рішення проблем.

2. ЕФЕКТИВНА КОМАНДА: 
«РАЗОМ МИ МОЖЕМО ЦЕ 
ЗРОБИТИ!»

У цій групі  механізми реагуван-
ня на загрози включені в орга-
нізаційну культуру. Співробіт-
ники є джерелом інформації 
про потенційні проблеми, але 
немає процесів розпізнавання 
та подолання загроз.

3. ПАСИВНІ СПОСТЕРІГАЧІ: 
«ЯКОСЬ ДАМО СОБІ РАДУ!»

Представники цієї групи під-
приємців не мають визначе-
них процесів попередження та 

попередні експерименти з авто-
матизованою логістикою. Обидві 
торгові мережі подавали автономні 
транспортні засоби до воріт Уха-
ня, завантажували дані з місцевих 
карт, а також керували доставкою 
дарів до лікарень та закупівлями 
для ізольованих домогосподарств 
з Пекіна, що знаходиться на від-
стані 750 кілометрів. Порожні ву-
лиці були ідеальним середовищем 
для експериментів з автономною 
технологією транспортних засобів. 
У важкодоступних місцях логісти-
ки JD розпочала швидку доставку 
дронами.

Alibaba та JD використали умови 
та доступні технології для вдо-
сконалення експериментальних 
рішень. Але, водночас, вони також 
побачили та скористалися новими 
можливостями.

Приклади китайських компаній 
показують, що передовий досвід 
минулого  ефективний навіть в 
умовах непередбачуваної кризи, 
яка уникає будь-яких класифікацій. 
Варто використовувати перевіре-
ні рішення,  але  в той же ж час по-
стійно спостерігати та аналізувати 
навколишнє середо вище, шукати 
загрози, а також нові можливості.

Юрій Бойко

боротьби із загрозами. Ймовір-
но, це організації, які ігнорують 
ризик. Високе почуття безпеки 
формує культуру, в якій праців-
ники не бояться і не бачать по-
треби реагувати на потенційні 
загрози. Вони креативні, але 
не можуть використовувати це 
в управлінні ризиками.

4. ОБЕРЕЖНІ ТЕОРЕТИКИ: 
  «СЛІД БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ!»

Ці компанії визначають проце-
си реагування на ризики час-
тіше, ніж інші. Вони інвестують 
у них і розвиваються, хочуть 
бути готовими до несподівано-
го. Організаційна культура цієї 
групи компаній спонукає пра-
цівників висловлювати свої за-
непокоєння. Зазвичай, це – під-
приємства, які швидко діють та 
вирішують проблеми. Однак у 
них немає досвіду управління 
антикризовими ситуаціями, 
що викликає багато страху, 
оскільки визнання ризику 
недостатньо для його подо-
лання. Це часто малі компанії 
зі сфери послуг.

АНАЛІЗУЮЧИ ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМЦІВ, МИ ОБ-
РАЛИ ЧОТИРИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, 
ПОВ'ЯЗАНІ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19:

Еластичність мислення і 
швидкість навчання

Вміння ранньої ідентифікації 
і реагування на сигнали, що 
непокоять

Швидке створення і впро-
вадження альтернативних 
сценаріїв діяльності

Швидке вирішення 
проблем

Включення аналізу ризи-
ків до щоденного функ-
ціонування організації

Вміння проводити 
 «швидкі» експериментів

Інше

БІЗНЕС-НАВИКИ  ДЛЯ  ПОДОЛАННЯ  КРИЗ:
інші гравці галузі, у наступальні 
кроки, що принесуть вигоду в 
майбутньому.

• Прагматичні компанії, які здій-
снюють оборонні та наступальні 
кроки.

• Прогресивні компанії, які вико-
ристовують оптимальне поєд-
нання оборонних та наступаль-
них рухів.

Практика  показала, що прогре-
сивні компанії мають найбільше 
шансів досягти перемоги після 
кризи. Що для них  означала стра-
тегія поєднання? Захисні кроки, 
які здійснюють ці суб'єкти, мають 
вибірковий характер. На тлі кон-
курентів галузі вони скорочують 
витрати, в основному, внаслідок 
підвищення ефективності  роботи, 
а не внаслідок радикальних ско-
рочень зайнятості. З іншого боку, 
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Пане Володимире, українським 
парламентом прийнято закон, 
яким карантин включено до пе-
реліку форс-мажорних обста-
вин. Давайте почнемо з основ...

За законом, форс-мажорними об-
ставинами (обставинами непере-
борної сили) є надзвичайні та невід-
воротні обставини, що об’єктивно 
унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умо-
вами договору (контракту, угоди 
тощо), обов’язків згідно із законо-
давчими та іншими нормативними 
актами.
Ці обставини мають бути: 
• надзвичайними, тобто вони 

носять винятковий характер і 
знаходяться за межами впливу 
сторін), 

• непередбачуваними - їх настан-
ня або наслідки неможливо було 
передбачити, наприклад, при 
укладанні договору,

• невідворотними (непереборни-
ми) – уникнути їх та їхніх наслід-
ків неможливо,

• існує причинно-наслідковий 
зв’язок між обставиною і немож-
ливістю виконання конкретних 

зобов’язань за договором, контр-
актом, угодою, законом, норма-
тивним актом тощо.

Перелік таких обставин чи подій 
вказаний у законі «Про торгово-
промислові палати в Україні», і якраз 
до цього переліку і був включений 
нещодавно і карантин, установле-
ний Кабінетом Міністрів України. 
Однак, цей перелік не є вичерпним, 
тобто форс-мажорними можуть 
бути визнані ті обставини, які не 
зазначені у вищенаведеному пере-
ліку, проте відповідають критеріям 
форс-мажорних, про які ми гово-
рили вище (вони є надзвичайними, 
непередбачуваними, невідворот-
ними, існує причинно-наслідковий 
зв’язок між обставиною і немож-
ливістю виконання конкретних 
зобов’язань), вони не суперечать 
законодавству України і що дуже 
важливо – вони узгоджені сторона-
ми у договорі як такі, що звільняють 
їх від цивільно-правової відпові-
дальності. Це означає, що сторони 
договору самі можуть визначити 
обставини, які вони вважатимуть 
форс-мажорними і які звільняють 
їх відповідальності за невиконання 
зобов’язань за договором. 

У підсумку...

Якщо такі надзвичайні події чи не-
відворотні обставини дійсно від-
булися, і є сертифікат ТПП, сто-
рона договору звільняється від 
відповідальності за невиконання 
зобов'язань за договором на період 
подій форс-мажору. А якщо події 
затягуються, то сторони мають пра-
во розірвати договір.

Що не буде вважатися 
форс-мажором?

Це дуже важливо! Зверніть на 
це увагу! Не вважаються форс-
мажорними обставинами (обста-
винами непереборної сили) фінан-
сова та економічна криза, дефолт, 
зростання офіційного та комерцій-
ного курсів іноземної валюти до на-
ціональної валюти, недодержання/
порушення своїх обов'язків контр-
агентом боржника, відсутність на 
ринку потрібних для виконання 
зобов’язання товарів, відсутність у 
боржника необхідних коштів тощо. 
Це випливає з положень статті 218 
Господарського кодексу України 
та статті 617 Цивільного кодексу 
України.

Як правильно засвідчити 
форс-мажор?

Найперше – почати переговори із 
контрагентом за договором. Оскіль-
ки будь-який договір – це – двосто-
ронні зобов’язання, то він завжди 
передбачає, що обидві сторони до-
говору отримують певну вигоду 
від його виконання. Хтось отримує 

необхідний товар чи послугу, хтось 
гроші. Тому порушення цього ба-
лансу невигідне нікому, попри де-
яку неочевидність цього. Вже на-
явна практика розгляду звернень 
щодо засвідчення форс-мажорних  
обставин показала, що абсолютна 
більшість проблем, які виникли у 
зв’язку з епідемією і запроваджен-
ням карантину, вирішувалися не 
бюрократичним шляхом, а через 
домовленості й компроміси. 

Переконаний, що роз’яснення і кон-
сультації Львівської ТПП та ТПП 
України про найперший крок – роз-
починати переговори – дали змогу 
врегулювати «мирним» шляхом 
можливі конфлікти.
Коли таки виникає потреба в отри-
манні документу, який підтвер-
джує неможливість виконання 
зобов’язань через форс-мажор, то 
підприємці звертались і звертають-
ся до торгово-промислової палати. 
Чи до найближчої регіональної, чи 
до національної ТПП України. По-
давайте заяву встановленої форми. 
Процедури засвідчення форс-
мажорних обставин регулюються 
спеціальним документом – Регла-
ментом засвідчення Торгово-про-
мисловою палатою України та 
регіональними торгово-промис-
ловими палатами форс-мажорних 
обставин (обставин непереборної 
сили). Він опублікований на інтер-
нет-сторінці Торгово-промислової 
палати України. 
Відповідно до Регламенту, роз-
роблено кілька форм таких заяв 
залежно від виду невикона-
них зобов’язань – договірних, 

ВОЛОДИМИР 
КОРУД:

НАША ПОРАДА РОЗПОЧАТИ 
ПЕРЕГОВОРИ – ДАЛА ЗМОГУ 
МИРНО ВРЕГУЛЮВАТИ БІЛЬШІСТЬ 
МОЖЛИВИХ КОНФЛІКТІВ

Абстрагуючись від того, чи ковід-19 походить з військової 
лабораторії, чи від кажана, придбаного на ринку у м. Вухань, 
вірно одне – він викликав небачене глобальне спустошення, 
якого "не вдалося" жодній зброї до сих пір. І ніхто не знає, 
яких спустошень вірус ще задасть. Тому обов'язком бізнесу є 
використання усіх адекватних можливостей, які допоможуть 
обмежити економічні та соціальні наслідки пандемії.
Сьогодні говоритимемо про форс-мажор. Нашим 
співрозмовником є Володимир КОРУД, віцепрезидент Львівської 
ТПП.
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податкових, за невиконання 
обов’язків (зобов’язань) за законо-
давчими та іншими нормативними 
актами України. 
Для зручності, бланк такої заяви 
можна завантажити з інтернет-сто-
рінки ТППУ. Заяву слід заповнити, 
підписати, додати до неї оригінали 
або копії документів, які підтвер-
джують неможливість виконання 
зобов’язань через форс-мажорні 
обставини. Головне в цих докумен-
тах – підтвердження причинно-на-
слідкового зв’язку між обставиною 
і неможливістю виконання кон-
кретних зобов’язань за договором 
чи нормативним актом.

Як підприємець може подати па-
кет документів?

Особисто, поштою, чи, як зараз, під 
час карантину, електронною по-
штою (скан-копії). Ми це зробили, 
щоби мінімізувати особисті контак-
ти задля безпеки через коронавірус.
Заяви суб'єктів господарської ді-
яльності та фізичних осіб подають-
ся по кожному окремому договору, 
окремому податковому та/чи іншо-
му зобов’язанню чи обов’язку, ви-
конання яких:
• вже настало згідно з умовами до-

говору чи нормативних актів,
• стало неможливим через наяв-

ність зазначених обставин. 
До кожної окремої заяви додається 
окремий комплект документів
Важливо! Тягар доказування на-
стання форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної сили) по-
кладений на Заявника. Заявник 
несе відповідальність за повне та 
належне оформлення встановле-
ної форми заяви для відповідної 
категорії Заявників, достовірність 
викладених фактів, наданих доку-
ментів, доказів, даних, вірність за-
вірених ним копій згідно з чинним 
законодавством України.
Заява розглядається (залежно від 
складності та обсягу документів) 
протягом семи робочих днів із дня 
звернення суб`єкта господарської 
діяльності та протягом двадцяти 
одного робочого дня – з дня звер-
нення фізичної особи.

Сам коронавірус – форс-мажор?

Насправді бізнесу не потрібно дово-
дити, що пандемія коронавірусу – це 
форс-мажор. Та й в переліку форс-
мажорних обставин (обставин 

непереборної сили) в статті 14-1 за-
кону «Про торгово-промислові па-
лати в Україні» вказані і епідемія, і 
карантин, установлений Кабінетом 
Міністрів України.
Що таки треба доводити – так це те, 
як форс-мажорна обставина чи по-
дія та їхні наслідки вплинули на ви-
конання зобов’язань і не дали його 
виконати вчасно і в повному обсязі. 
Як було сказано вище – головне при 
цьому – підтвердження причинно-
наслідкового зв’язку між обста-
виною і неможливістю виконання 
конкретних зобов’язань за догово-
ром чи нормативним актом. 
Наприклад, у результаті обмежень, 
встановлених Урядом України та 
місцевими органами влади була 
заборонена чи призупинена діяль-
ність певних видів бізнесу – громад-
ського харчування, фітнес-центрів 
тощо. Якщо договором передбачено, 
що мала  здійснюватися така діяль-
ність – подавайте заяву і документи, 
які підтверджують, що саме така ді-
яльність здійснювалася з метою ви-
конання договору – і сертифікат буде 
Ваш (не забудьте й інші документи, 
про які йшлося).

На яку нормативну базу потрібно 
опиратися?

• Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України, спрямованих на за-
побігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», 

• Закон України «Про торгово-
промислові палати в Україні», 

• Цивільний і Господарський Ко-
декси України, 

• Постанова Кабінету Міністрів 
України №211 від 11.03.2020 р., 

• Постанова Кабінету Міністрів 
України №392 від 20.05.2020 р., 

• Розпорядження і рішення місце-
вих органів влади щодо встанов-
лення обмежень і заборон пев-
них видів діяльності, 

• Регламент засвідчення Тор-
гово-промисловою палатою 
України та регіональними тор-
гово-промисловими палатами 
форс-мажорних обставин (об-
ставин непереборної сили).

Тільки торгово-промислові палати 
в Україні уповноважені засвідчу-
вати форс-мажорні обставини (об-
ставини непереборної сили) та ви-
дати сертифікат про такі обставини.

З якими випадками найчастіше 
стикаються підприємці області?

Неможливість виконання 
зобов’язань за договорами орен-
ди – найбільше звернень до Львів-
ської ТПП були саме з такими 
проблемами.

Невиплата по оренді як обстави-
на непереборної дії. Це – реально 
довести?

Не потрібно доводити. Повертаюся 
до першого питання – згідно із стат-
тями 218 Господарського кодексу 
України та статтею 617 Цивільно-
го кодексу України не вважаються 
форс-мажорними обставинами 
відсутність у боржника необхідних 
коштів. Тому звернення на кшталт 
«немає грошей через карантин/епі-
демію» не розглядаються. 

Проте вихід є. Якщо у договорі 
оренди передбачено мету здійснен-
ня діяльності / цільове призначення 
приміщення, і якщо така мета або 
таке цільове призначення підпадає 
під обмеження через карантин – Ви 
може отримати сертифікат. Вам по-
трібно буде надати докази того, що 
в орендованому приміщенні мала 
здійснюватися саме така діяльність.
Хочу звернути увагу на таке – до-
тримання строку, протягом якого 

ХОЧА ПРОЦЕДУРА ЗАСВІДЧЕННЯ 
ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН НЕ 
Є НАДТО ПРОСТОЮ – ЗАЯВА НА 5 
СТОРІНКАХ, ТРЕБА ДОДАТИ КОПІЇ 
БАГАТЬОХ ДОКУМЕНТІВ – ВОНО 
ВСЕ СТОСУВАЛОСЯ ВИНЯТКОВИХ 
ВИПАДКІВ (ЯКИМ, В ПРИНЦИПІ, 
Є ФОРС-МАЖОР – ВИНЯТКОВА 
ОБСТАВИНА ЧИ ПОДІЯ) ТОРГО-
ВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ ПІД 
ЧАС КАРАНТИНУ НАМАГАЮТЬ-
СЯ МАКСИМАЛЬНО КОНСУЛЬ-
ТУВАТИ ПІДПРИЄМЦІВ ПЕРЕД 
ТИМ, ЯК ВОНИ ПОДАВАТИМУТЬ 
ЗАЯВИ, І ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПІД-
КАЖУТЬ ЯК КРАЩЕ ЦЕ ЗРОБИТИ 
ЧИ ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПІДГОТУВА-
ТИ.  НА ЧАС КАРАНТИНУ МИ ВСІМ 
ПРОПОНУЄМО НАПРАВЛЯТИ 
ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОН НОМУ 
ВИГЛЯДІ (СКАН-КОПІЇ), ЩОБИ 
МАКСИМАЛЬНО ОБМЕЖИ ТИ 
ОСОБИСТІ КОНТАКТИ І ПРИ-
ШВИДШИТИ  ЇХ ПІДГОТОВКУ.

сторона, яка опинилася під дією 
обставини непереборної сили, має 
сповістити іншу сторону про на-
стання таких обставин та яким 
саме чином. Порушення цих умов 
може мати у якості наслідків не-
можливість посилання на ці поло-
ження договору, і тоді навіть сер-
тифікат (якщо він буде виданий) не 
допоможе.

На Ваш погляд, які галузі найбіль-
ше потерпіли від пандемії?

Туризм, ресторанно-готельний біз-
нес, івент-індустрія, рекламний біз-
нес, пасажирські перевезення, при-
ватні освітні заклади.

Коли не можна засвідчити 
форс-мажор? 

Коли не вистачає документів – на-
приклад – доказів здійснення саме 
такої діяльності, яка заборонена 
чи припинена/призупинена через 
обмежуючі заходи, пов’язані з ка-
рантином. Хочу наголосити – ми 
завжди в діалозі із заявниками по-
яснюємо, радимо, що можна чи як 
потрібно зробити, щоби отримати 
підтверджуючий документ. 

Чи є якісь альтернативні вирі-
шення проблеми?

Торгово-промислові палати нама-
гаються надати допомогу чи пораду 
нашим підприємцям. Деколи, коли 
партнери за договором шукають 
шляхи порозуміння, ми аналізуємо 
документи і рекомендуємо підста-
ви для внесення змін до договору, 
оскільки в період карантину й пан-
демії умови виконання зобов’язань 
за договором кардинально можуть 
відрізнятися від тих, які були при 
укладенні договору. Таку можли-
вість надає стаття 652 Цивільного 
Кодексу України.

Ваше побажання українським 
підприємцям...

Будьте здоровими, мийте руки, і 
читайте договори перед тим, як їх 
підписувати.

Дякую,
Юрій Булик
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Бізнес завчасно буде мати інформа-
цію про потенційні площі і об’єкти 
оренди. А в подальшому – аукціон. 
Базовий термін оренди збільшився, і 
тепер він складає 5 років. Тому інвес-
тор має достатньо часу для планомір-
ного планування  бізнес-процесів, в 
т.ч. – для капітальних вкладень у по-
кращення інфраструктури об’єкту 
нерухомості.     

Гарним прикладом ефективної при-
ватизації є купівля незавершено-
го будівництва у м. Червоноград 
Львівської області, який перебуває 
на контролі Регіонального відді-
лення. Сьогодні будується сучасний 
житловий комплекс "Еко-Парк", де 
використовують енергозберігаючі 
технології з врахуванням всіх вимог 
сучасного ритму життя. 

У будівництво даного об'єкта вже 
інвестовано 68,4 млн. грн. Понад 

регіонального відділення мають 
завдання розкрити інформацію по 
об’єкту приватизації в такій струк-
турі і повноті, щоб потенційний 
інвестор міг прийняти рішення 
відносно купівлі. Інформація по 
об’єкту вноситься на сайт привати-
зації поетапно, по мірі опрацюван-
ня документів працівниками фонду. 
Кожний потенційний інвестор, де б 
він не знаходився (в Україні, за кор-
доном), має можливість аналізува-
ти техніко-економічні параметри 
об’єкта, який продається, а також 
(при необхідності) здійснити візу-
альний огляд об’єкта. Якщо у інвес-
тора виникають додаткові запитан-
ня по об’єкту, він може звернутися 
до нас будь яким каналом комуні-
кації та отримати повну і вичерпну 
відповідь. 
Що стосується оренди: ФДМУ надає 
дані щодо площадок, на яких можна 
провадити комерційну діяльність. 

ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

Регіональне відділення – це струк-
турний підрозділ Фонду держав-
ного майна України. В межах по-
вноважень, які нам були делеговані, 
Регіональне відділення виконує на-
ступні функції:

• забезпечує прозору приватиза-
цію державної власності у ввіре-
них регіонах, за допомогою зруч-
них і доступних інструментів, 
таких як аукціони онлайн, 

• реалізовує державну політику 
в сфері управління майном, у 
тому числі і корпоративними 
правами держави щодо об'єктів 

ВЛАДИСЛАВ 
КАЛИНЕЦЬ:

15 травня 2019 року розпо-
чало роботу Регіональне 
відділення Фонду державно-
го майна по Львівській, За-
карпатській та Волинській 
областях. Про його основні 
функції, можливості для 
бізнесу та перші пропозиції 
поговоримо з його керівни-
ком – Владиславом Калин-
цем. Владиславе Зіновійови-
чу, розкажіть про ключові 
повноваження і як здійсню-
ється робота?

ОСНОВНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
БІЗНЕСУ – ЦЕ ЧЕСНІ, ПРОЗОРІ 
ТА ЗРОЗУМІЛІ ПРАВИЛА 
ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОРЕНДИ

державної власності, 
• здійснює  повноваження у сфері 

оренди державного майна.
Вся наша діяльність спрямована на 
залучення приватного, ефектив-
ного власника та інвестицій, які 
запрацюють вже зараз в Україні, 
допоможуть створити додаткові 
робочі місця та додану вартість у 
економіці країни. 

Регіональне відділення, в пере-
важній більшості, займається про-
дажем об'єктів малої приватизації. 
Серед об’єктів, які виставляються 
на приватизацію, є основні засоби 
підприємств, будівлі та споруди, не-
завершене будівництво, господарсь-
ко-інженерні  споруди,  єдині  майно-
ві комплекси, а також пакети акцій 
державних підприємств. Клієнти, 
можуть  придбати об’єкти  як для при-
ватного користування і вжитку, так і  
об’єкти  для  бізнесу  та інвестицій. 

Що готові запропонувати бізнесу?

Наша основна пропозиція для біз-
несу – чесні, прозорі  та зрозумілі  
правила приватизації та оренди дер-
жавних об’єктів. Інвестори хочуть 
працювати  на відкритому  ринку,  
а  не бути учасниками так званого 
«клубу за інтересами». 
Для цього було створено Сайт 
https://privatization.gov.ua/, де роз-
міщуються  всі  об’єкти. 
Відповідальні працівники 
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110 млн. грн. ще необхідно для за-
вершення житлового комплексу. 
Залучено 11 будівельних підрядних 
організацій та 27 організацій-по-
стачальників. На будівництві жит-
лового комплексу працює понад 
420 чоловік.

Мала приватизація: де і на чому 
може виграти бізнесмен? 

Мала приватизація відкрила нові 
можливості для бізнесу. Як я вже 
казав, на приватизацію виставля-
ються об’єкти від низько вартісних 
основних засобів до повноцінних 
підприємств. Об’єкти малої при-
ватизації – це не тільки державні 
підприємства та пакети акцій, але і 
об’єкти незавершеного будівництва 
та соціально-культурного призна-
чення, окреме рухоме та нерухоме 
майно.  
Кожен може вільно купити необ-
хідний йому актив. Для цього не по-
трібні зв'язки, знайомства, домов-
леності тощо.

Об’єкти продаються виключно че-
рез аукціони ProZorro. Весь процес 
продажу відбувається публічно і 
відкрито. Інформація про кожен 
аукціон з продажу, від найменшого 
активу до багатомільйонного, зазда-
легідь анонсується та максимально 
поширюється.

Об'єкти малої приватизації дер-
жавного майна, які включені в пе-
релік приватизації,  заносять на 
сайт  https://privatization.gov.ua/  і 
поступово наповнюються інфор-
мацією. Коли визначається дата 
аукціону, опубліковується повне 
інформаційне повідомлення, фото-
матеріали розміщуються на https://
privatization.gov.ua/ та в електро-
нній торговій системі   ProZorro. 
Продажі.

У переліках об'єктів малої прива-
тизації державного майна в ЕТС 
ProZorro. Продажі по Львівській, 

Дуже цікавий об'єкт у Львові (вул. 
Базарна, 20) – державний пакет ак-
цій ПрАТ «ПКІ конвеєробудуван-
ня» розміром 72,6920%.

Скільки компаній уже скориста-
лось пропозиціями Фонду у цьому 
році?

Тільки за цей рік Регіональним від-
діленням через торгову систему 
ProZorro. Продажі було продано 14 
об'єктів  на суму 3 094,343 тис. грн.  
Слід відзначити, що зросла як кіль-
кість учасників на аукціонних тор-
гах (в середньому – 15-20 учасників), 
так і ціна продажу об'єктів (в серед-
ньому у 10-50 разів).
 
Що б побажали українським 
підприємцям?

Успіхів, креативності, системності, 
фінансового наповнення.  ФДМУ 
відкриває вам ринок державного 
майна, яке може бути продане або 
взяте в оренду.  Моніторте цей ри-
нок і приймайте ефективні управ-
лінські рішення! 

Дякую,
Юрій Булик

Також готується до продажу майно 
у м. Моршин – цех виморожування 
солі площею 477,9 кв.м з допоміж-
ними будівлями та спорудами та цех 
виварювання  солі   площею  80,0 кв.м.

У Волинській області продається по-
тенційно цікавий об'єкт державної 
власності – комплекс будівель і спо-
руд бази відпочинку, що перебуває 
в управлінні Національного банку 
України, представлений одно- та 
двоповерховими будівлями 1994 
року побудови. У складі об’єкта є 
водонапірна башта та артезіанська 
свердловина (Волинська область, 
Старовижівський район, с. Буцинь, 
Пісочне урочище, 76). Стартова ціна 
об’єкта  –  5, 273 млн. грн.  Проведення 
аукціону – 18.06.2020.

Закарпатській та Волинській облас-
тях перебуває близько 70-ти об'єктів 
малої приватизації, частина з яких 
вже продана. 
На сьогодні виставлено на аукціони 
12 об'єктів.
Всі аукціони відбуваються в 
онлайн-режимі. 

Для прийняття участі в аукціоні не-
обхідно зареєструватись на одному з 
електронних майданчиків, які забез-
печують доступ учасників до елек-
тронних аукціонів, що проводяться 
в системі Prozorro. Продажі (перелік 
майданчиків знаходиться за адре-
сою https://prozorro.sale)

Учасники бачать оголошення і мо-
жуть у електронній формі задати пи-
тання і отримати відповідь. 

Чи користується попитом майно 
невеликих  міст  і  сіл?

Є пропозиції по приватизації як у 
обласних центрах, так і в районах, 
селищах міського типу і в селах. 
Так, Регіональним відділенням ви-
ставлено на продаж частину сана-
торію «Нафтуся Прикарпаття», що 
розташований в рекреаційній зоні 
у селі Модричі поблизу Трускавця. 
Це чотири будівлі, які є частиною 
майнового комплексу санаторію: 
будівля водогрязелікування пло-
щею 1124,8 кв. м; будівля пансіонату 
площею 3414,6 кв. м; будівля клубу-
їдальні площею 1607,0 кв. м; будівля 
спального корпусу площею 3073 кв. 
(Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. 
Курортна, 1). 

Крім цього, у Стрию (вул. Лесіва, 
10) продається група інвентарних 
об'єктів – адмінбудинок площею 
641,5 кв. м, ремонтні цехи площею 
740,9 кв. м  та інші допоміжні спо-
руди та приміщення. 

ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

c. Модричі

c. Буцинь
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Спільна заява Львівської торгово-промисло-
вої палати та Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH щодо досяг-
нення МЕТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Мережею 
енергоефективних підприємств Львівщини

«Мережа енергоефективних під-
приємств Львівщини» на кінець 
першого кварталу скоротила спо-
живання енергії й заощадила 9 665 
МВт*годин.
Це на 52% більше від поставленої у 
листопаді 2018-го року мети. Мере-
жа планувала скоротити споживан-
ня на 6 330 МВт*годин за два роки. 
Натомість змогла перевиконати цей 
план за 16 місяців.
Скорочення споживання енергії 
не вплинуло на кількість виробле-
них медикаментів, цементу, кави, 
йогуртів, цегли, дріжджів та іншої 
продукції компаній-учасників. А 
економія була забезпечена виключ-
но за рахунок впроваджених енер-
гоефективних заходів.
 
Учасники Мережі також відслідко-
вують кількість викидів СО2. Із за-
планованого скорочення на 4270 т   
на рік вже вдалось досягти зменшен-
ня викидів  СО2 більш ніж на 3000 т 
на рік.
Такий результат у скороченні ви-
кидів СО2 та споживання енергії 
став можливим завдяки декільком 
складовим, які об’єднує в собі  кон-
цепція навчальної мережі енергое-
фективності. Це у першу чергу:

• якісний енергетичний аудит,
• навчання та консультаційний 

супровід,
• обмін досвідом в професійному 

середовищі,

МЕРЕЖА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: ОДНУ 
З ГОЛОВНИХ ЦІЛЕЙ 
ДОСЯГНУТО!

• залучення керівництва до клю-
чових подій проекту.

Нагадаємо, що добровільне прий-
няття на себе зобов’язань щодо 
скорочення споживання компані-
ями відбулось в Україні вперше. На 
урочистому заході у червні 2019 р. за 
участі першого заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України, пред-
ставників Державного агентства із 
енергоефективності та енергозбе-
реження Львіської облдержадмі-
ністрації, спільна мета була опри-
люднена та підписана учасниками 
мережі.
 
Завдяки впровадженим заходам, 
одинадцять компаній сумарно за-
ощадили майже  21 мільйон гри-
вень!  Це одна з найвагоміших при-
чин для сучасного бізнесу більш 
системно підходити до питань ефек-
тивного використання енергоресур-
сів. Ситуа тивні, випадкові, точкові 
рішення можуть дорого обійтись і не 
виправдати сподівань. Від таких не-
зважених кроків учасники навчаль-
них мереж енергоефективності 
більш убезпечені завдяки постійно-
му спілкуванню у професійному колі 
з колег та інженерів-консультантів.
 
У в процесі професійного спілку-
вання, відвідання інших вироб-
ництв, консультацій з незалежними 
фахівцями та енергоаудиторами, 

учасники отримують обґрунтовані 
рішення, в них народжуються нові 
ідеї, які для першої пілотної мережі 
вже втілились у  107 запланованих 
енергоефективних заходах! З них 95 
були запропоновані у звітах з енерго-
аудитів, а ще 12 заходів підприємства 
додали вже в процесі спільної праці 
та навчання.
 

Основними типами заходів, які 
принесли  «найшвидші плоди»  для 
львівської пілотної мережі, стали: 
рекуперація тепла, теплоізоляція 
трубопроводів та обладнання, регу-
лювання роботи електрообладнання 
встановленням частотно-регульова-
ного приводу,   модернізація систем 
освітлення.
 
Як організовувати таку модель ро-
боти, можна дізнатись більше через 
Львівську торгово-промислову па-
лату, а також Всеукраїнську Асоціа-
цію Пекарів та Українську Будівельну 
Асоціацію, які теж вже впроваджу-
ють цю модель підвищення енерго-
ефективності для своїх компаній.

УЧАСНИК МЕП-ЛЬВІВ 
ПОДІЛИВСЯ ВРАЖЕННЯМИ ВІД 
РОБОТИ В СКЛАДІ МЕРЕЖІ:

Юрій Демків,   інженер-енергетик 
ПАТ «Галичфарм»: «Участь у Мере-
жі – це гарна можливість ділитися 
досвідом та брати приклад одне з 
одного. Вважаю, така модель співп-
раці між підприємствами дійсно 
може приносити користь».

Довідка: «Мережа енергоефективних 
підприємств Львівщини» 
створена Львівською торгово-  
промисловою палатою  за 
підтримки проекту 
“Консультування підприємств щодо 
енергоефективності”, який 
виконується Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) G
mbH за дорученням уряду Німеччини 
у співпраці з Міністерством розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України та Державним 
агентством із енергоефективності 
та енергозбереження України. 
На прикладі пілотних Мереж 
енергоефективних підприємств 
впроваджується в Україні модель 
підвищення енергоефективності. 
Проект розраховано на 2018-2020 рр.  
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На проспекті Шевченка у Львові є 
будинок, який справедливо вважа-
ється однією з окрас центральної 
частини міста. Будівля привертає 
увагу своїм фасадом, орнаментова-
ний мозаїкою, і чудовим оздоблен-
ням інтер’єрів. Образно кажучи, це 
один з найяскравіших позументів 
архітектурної «тканини» Львова, 
який заслуговує монографічного 
дослідження. 

Протягом тривалого часу у роботах 
історії архітектури, у краєзнавчій 
літературі та путівниках про дім        
№ 17-19 на проспекті Шевченка 
(колишній вулиці Академічній) по-
давалася лише коротка, фрагмен-
тарна інформація. Можливо, це по-
яснювалося до певної міри тим, що 

На початку XX століття  архітек-
турні конкурси, які передували 
спорудженню найважливіших бу-
дівель, стали традицією, яка міц-
но вкоренилася на львівському 
ґрунті. Конкурс на плани Торгово-
промислової палати – один з най-
більш відомих серед них. У ньому 
передбачалися три нагороди для 
кращих розробок – сумою у 4000, 
2500 і 1500 корон, і можливість до-
даткової закупівлі інших проектів 
по 500 корон. Терміном подачі ро-
біт визначали 15 лютого 1907 р. На 
цей день було представлено двад-
цять проектів. 23 лютого оголошу-
ється рішення: першою премією 

2020 РІК ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП – РІК ІСТОРИЧНИЙ, ЮВІЛЕЙНИЙ. У 
ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРІ МИ РОЗПОВІДАЛИ ПРО СЬОГОДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
А СЬОГОДНІ – ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС. ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ПЕРШУ 
ЧАСТИНУ ЗОШИТА «ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА» (1998 Р.) 
СЕРІЇ «ВИЗНАЧНІ БУДІВЛІ» ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО АТЛАСУ ЛЬВОВА, У 
ЯКОМУ ЙДЕТЬСЯ ПРО ВИДАТНУ ПАМ’ЯТКУ АРХІТЕКТУРИ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОЇ 
СЕЦЕСІЇ ТА НЕОКЛАСИЦИЗМУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ – БУДИНОК ЛЬВІВСЬКОЇ 
ТПП, ЩО НА ПРОСПЕКТІ ШЕВЧЕНКА. БУДІВЛЮ СПОРУДЖЕНО У 1907-1910 РР., 
ВОНА Є УНІКАЛЬНИМ ЗРАЗКОМ СИНТЕЗУ АРХІТЕКТУРИ ТА МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА.

ВЕЛИЧНІСТЬ ІДЕЙ КРІЗЬ 
ТЛО АРХІТЕКТУРИ

Торгово-промислова палата і вулиця Академічна (фото поч. ХХ ст.) 

Деталь фасаду 

План другого поверху
після другої світової війни доступ 
до об’єкту був обмеженим – у його 
респектабельних стінах, за мозаї-
ковим фасадом містився міський 
комітет КП України. Однак первіс-
не призначення будинку було дуже 
далеким від функцій партійної 
канцелярії: на початку XX століття 
господарем споруди, якій присвя-
чується новий випуск  «Історико-
архітектурного атласу», була Тор-
гово-промислова палата у Львові. 

Згадана інституція була створена 
у 1850 р., і зробила від часу засну-
вання чималий внесок у справу 
розвитку торгівлі та промисловос-
ті Королівства Галичини і Лодо-
мерії. У перші десятиліття свого 
існування вона містилася у палаці 

Бєсядецьких на пл. Галицькій. Од-
нак за півстоліття невелика будівля 
стала затісною для персоналу чи-
сельність якого зростала, і була вже 
недостатньо репрезентабельною в 
очах впливового власника. Для ви-
рішення питання про переїзд до 
нового приміщення у 1903 р. Тор-
гово-промисловою  палатою була 
сформована комісія, яка висунула 
пропозицію купівлі реальності на 
вул. Арсенальній. Цей перший за-
дум не дочекався здійснення. 

У лютому 1906 р. створюється нова 
комісія, яка енергійно береться за 
справу: закуплено ділянку під іпо-
течними номерами 381, 406 і 1271 

між вул. Академічною та Баторія 
(теперішня Князя Романа), оголо-
шується архітектурний конкурс, 
умови якого опубліковано з  датою 
7 листопада 1906 р. У склад комі-
сії входять відомі представники 
галицьких ділових кіл. Ми згада-
ємо їх імена, оскільки ініціативі 
цих людей чудовий будинок на 
просп. Шевченка , 17-19 завдячує 
своїм існуванням: президент Тор-
гово-промислової палати Самуїл 
Горовіц, віце-президент Леопольд 
Бачевський, секретар палати Вла-
дислав Стеслович, її члени Яків 
Віксль, Людвік Віняж, Йосиф Вче-
ляк, Владислав Губринович (в.о. 
голови комісії), Альфред Зухарє-
вич, Адольф Лілієн, Ігнатій Рус-
ман, Станіслав Цюхцінський, Карл 
Шаєр – відомі у Львові промислов-
ці, купці та фінансисти.



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

20 НАМ 170!

відзначили проект львівських архі-
текторів Йосифа Піонтковського і 
Максиміліана Мацеляка під девізом 
«Право і обов’язок», другою – робо-
ту гаслом «Ото» Адольфа Камєно-
бродзького і Владислава Клімчака, 
також львів’ян.  Третю отримав 
проект під абревіатурою «І.Н.Р.» 
Яна Завєйського і Романа Бандур-
ського з Кракова. Для закупівлі, 
з метою заохочення, були також 
рокомендовані проекти, позначе-
ні літерою «Z» та девізом «Znicz» 
(«Смолоскип»).

Жодна з цих конкурсних пропози-
цій не була реалізована, хоча крити-
ка відзначила високий рівень пре-
мійованих проектів. Несподівано 
виконання детальних планів дору-
чили авторам, які у конкурсі участі 
не брали: Альфреду Захарэвичу та 
Тадеушу Обмінському. Мотивація 
такого рішення, оприлюднена у 
звіті конкурсної комісії, виглядає 
не цілком зрозумілою. Складаєть-
ся враження, що  справу передачі 
замовлення Захарєвичу та Обмін-
ському   було   вирішено наперед – 
вагому роль тут, очевидно, відіграла 
пропозиція Альфреда Захарєвича 
як впливового члена Торгово-про-
мислової палати. Та найвагомішим 
аргументом стала репутація най-
більш обдарованих архітекторів 
Львова початку ХХ століття, яку 
заслужено мали обидва співавтори 
здійсненого проекту. 

Ось коротка довідка про них. 
Адольф Владислав Крістіан Ро-
берт Захарєвич (1871-1937) – син 
видатного майстра архітектури 
історизму, професор Львівської 
політехнічної школи Юліана Заха-
рєвича. Вищі технічні студії відбув 
у Львові та Відні. На початку 1990-х 
рр. відкрив власне проектне бюро 
і заснував разом зі своїм спільни-
ком Йосифом Сосновським першу 
в Галичині фірму залізобетонних 
робіт. Найбільш плідний період 
архітектурної творчості Захарєви-
ча-молодшого – це кінець 1900-х рр., 
коли  він проектує і будує у Львові 
кам’яницю Балабана (вул. Галицька, 
21), представництво Assicurazioni 
Generali і будинок Кредитного зе-
мельного товариства (Коперніка, 3 
і 4), інші великі будівлі, і стає визна-
ним «законодавцем стилю» в архі-
тектурі Львова. Початок цій смузі 
великих творчих успіхів поклала 
праця над проектом будинку Тор-
гово-промислової палати у Львові. 

Його співавтор Тадеуш Анатоній 
Обмінський (1874-1932) – також 
вихованець Львівської політехніч-
ної школи. Крім того, він вчився у 
Берліні (Шарлотенбург). Проявив 
себе як видатний педагог і теоретик 
(більш як три десятиліття викладав 
у Львівській політехніці, неодно-
разово обирався деканом архітек-
турного факультету, захистив док-
торську дисертацію, професор), а 

також як талановитий архітектор-
практик. У 1990-ті рр. Обмінський 
був одним з головних ініціаторів 
впровадження нових стильових 
форм в архітектуру Львова – сеце-
сії та мотивів народного мистецтва, 
стилізованих в проектах міських 
будівель (участь у розробці про-
ектів кам’яниці Сегаля – вул. Чай-
ковського, 6, будинку товариства 
«Дністер» – Руська 20 та ін.).   

Про співавторство А. Захарєвича 
та Т. Обмінського необхідно сказа-
ти додатково, розставивши у цьому 
питанні деякі акценти. За умовами 
дорученого їм замовлення, у районі 
вул. Академічної, окрім офісу Тор-
гово-промислової палати, спору-
джувалася ще одна будівля – т. зв. 
Технологічний інститут. Цей за-
клад, будучи дочірньою організа-
цією палати, виконував роль учбо-
во-інформаційного центру, свого 
роду «академія ремесел». Будівля 
інституту творила єдиний комп-
лекс з домом на Академічній, 17-19 і 
мала з ним спільний двір, але фаса-
дом виходила на малолюдну вули-
цю Буляра (теперішня Нижанків-
ського, № 5). Зараз тут розміщений 
Вищий музичний інститут. 

Обидва проекти були реалізовані 
одночасно. На обох стоять підписи 

як А. Захарєвича, так і Т. Обмінсько-
го, і можна зробити припущення, 
що загальний абрис цих будинків 
архітектури визначали разом, пра-
цюючи «у чотири руки» – однак у 
процесі дальшої, детальної роз-
робки функції авторів мали бути 
розмежовані. 

На нашу думку, дім на Нижанків-
ського,  № 5 можна в основному 
приписати авторство Т. Обмінсько-
му (останній, до речі, у 1909-1310 рр. 
був директором Технологічного ін-
ституту). Що ж стосується будинку 
на проспекті Шевченка, 17-19 – де, 
власне, й містилося представни-
цтво Торгово-промислової пала-
ти – то у вирішенні його фасадів, 
інтер’єрів,  у характері різнома-
нітних деталей явно і поза будь-
яким сумнівом відчувається рука 

Підписи  Захарєвича і Обмінського 
на проекті (з фондів ДАЛО)
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Альфреда Захарєвича, переважан-
ня його індивідуального стилю і 
смаку (хоча окремі партії міг роз-
робляти й Обмінський). 

Опрацюванню детальних планів 
передувала закордонна поїздка 
делегації палати, у складі якої пе-
ребував й А. Захарєвич, до Відня, 
Праги, Мюнхена та Нюрберга з ме-
тою ознайомлення з аналогічними 
архітектурними об’єктами. Оче-
видно, досвід, набутий під час цієї 
центральноєврпейської подорожі, 
знайшов відображення в проекті: 
будинок на просп. Шевченка, 17-
19 у деяких своїх партіях викли-
кає асоціацію з будівлею Палати 
торгівлі у Відні на Штубенрінгу, 
№ 8-10, спорудженою у 1905-1907 
рр. за проектом архітектора Люд-
віга Баумана (одного з учнів О. 
Ваґнера).

Після повернення А. Захарєвича з 
делегацією до Львова і завешення 
проекту влітку 1907 р . планува-
лося приступити до розподілу за-
мовлень на виконання будівель-
них  робіт вартість яких початково 

НАМ 170!

технічної культури. В будівлі засто-
совано залізобетонні конструкції 
системи Геннебіка, замовлені фір-
мі «Сосновський-Захарєвич», яка 
попередньо вже згадувалася (еле-
менти склепінь, конструкції даху, 
еркер). Будинок був обладнаний 
оригінальною системою централь-
ного опалення – як паливо вико-
ристовували нафту, завезену з Бо-
рислава. Електричне обладнання 
(освітлення потужністю 6000 сві-
чок у залі засідань, внутрішня теле-
фонна мережа, електричні ліфти) 
інсталювала фірма «Сокольниць-
кий  і Вісьнєвський».
Кілька уваг відносно датування. За 
будівельним статутом «королів-
ського столичного міста Львова, 
у мережі міста будівельні роботи 
було заборонено починати до за-
твердження планів Львівським ма-
гістром. Процедура затвердження 
відбувалася 4 жовтня 1907 р. Дата 
повного і остаточного завершення 

будівлі також зафіксована у магіс-
терських актах – 6 травня 1911 р. 
Однак фактичний початок вико-
ристання основної частини при-
міщення пов’язується з більш ран-
ньою датою: урочиста церемонія 
відкриття нового представництва 
палати відбулася 3 липня 1910 р. у 
присутності високих гостей з Відня, 
посланців палат торгівлі і промис-
лу з усіх земель Австро-Угорщини і 
численних крайових делегацій. Це 
була одна з подій міської хроніки 
Львова, якій у 1910 р. місцева преса 
приділила найбільшу увагу (поряд 
з українсько-польським конфлік-
том в університеті, першими в істо-
рії Львова авіаційними польотами 
та святкуванням 500-ліття битви 
під Грюнвальдом). 

(Початок. Продовження 
у наступному номері).

була означена сумою 60000 корон. 
Серед заявок, які надійшли від 
підприємців, як найбільш вигідну 
вибрали пропозицію професора 
Левинського. 

Іван Левинський (1851-1919), про-
фесор кафедри утилітарного будів-
ництва Львівської політехнічної 
школи і керівник провідного про-
ектного бюро (у якому свого часу 
працювали і А. Захарєвич і Т. Об-
мінський, та інші відомі архітекто-
ри), був власником найвідомішого 
у Львові будівельного підприєм-
ства і великої фабрики будівель-
них матеріалів. Фірма Левинського 
споруджувала найбільші львівські 
будівлі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
(згадаємо лише міський театр і го-
ловний вокзал), виконуючи тут 
основні будівельні роботи: земля-
ні, каменярські, мулярські, бетонні 
та теслярські.

Поряд з підприємством Івана Ле-
винського слід назвати й інших 
виконавців будівельно-технічних 
робіт. Будинок на просп. Шевчен-
ка, 17-19 – показник високого рівня 
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Комітет краси – но-
востворений орган 
при ЖДПУ. Планує-
мо організовувати 

зустрічі, де обгово-
рюватимемо нові до-

сягнення  у сфері краси, 
нові напрямки ведення б'юті-бізнесу. Сьогодні, 
працюємо в онлайн-режимі. Першою – стала 
зустріч з відомою лікаркою-ортопедом. Запро-
шуємо приєднуватись!

Надія Гаталяк, голова Комітету з питань
 краси, засновниця бренду  

BOITIER-124.

БІЗНЕС-РЕФЛЕКСІЇ

У часи економічних негараздів саме спільноти як ніколи є тією опо-
рою та ринком збуту. То ж щиро запрошуємо  приєднатися до Жіночої 
Ділової Палати України. Попереду багато знакових подій та заходів. 
Вже у серпні ми проведемо перший в Україні Жіночий Економічний 
Форум. Давайте спільно творити велику історію жіночого бізнес-се-
редовища України!

Наталія Карпенчук-Конопацька,  
Президентка  ДПУ

Серед нас жінки, які створюють одяг, рестора-
торки, фермерки, лікарі, кондитери, флорист-
ки, мисткині, власниці турфірм, науковці і т.д. 
Ми розпочали історію нашого Комітету в лю-
тому цього року з історії ткалі та тканих сучас-

них виробів як підприємництва від Мар'яни 
Приймак. Зараз готуємося відвідати ферму «За-

хідний Равлик» сім’ї Ірини та Івана Юськевичів. На 
нас  також  чекають  практичні  та  вишукані вироби  Наталії  Яріш, компанії 
«Сварга». Кожна наша подія супроводжується смаколиками від ресто-
рану-кондитерської «Фраєрка» Лідії Лукович та розкішними букетами 
від Людмили Батіг. Період карантину не зупинив нас, він зробив нас всіх 
більш стійкішими та підприємливими. 

Галина Бордун, голова Комітету з розвитку ЖДПУ, коуч

ЖІНОЧА 
РОБОТА НІКОЛИ 
СПАТИ НЕ ЛЯГАЄ

Галузь готельно-ресторанного бізнесу зазнала 
збитків та переформатувань. Низка готельє-

рів та рестораторів припускають, що, після 
завершення карантину, доведеться відтер-
мінувати відкриття своїх закладів, змінювати 
їх формат. 

У межах роботи Комітету було проведено се-
рію вебінарів «Ведення ресторанного бізнесу в 

умовах карантину», де ми мали змогу спільно ви-
рішувати  ці питання. Ми обмінювалися новою інформацією, станом  
наших закладів та проблемами, які спільними зусиллями успішно вирі-
шували. Не забували і про соціальну сторону: активісти та ресторатори 
об’єдналися в спільну ініціативу «Нагодуй лікаря». До неї долучилися 
близько 20 ресторанів та кафе.

Лідія Лукович, голова Комітету з питань ресторанного бізнесу 
при ЖДПУ, власниця ресторану-кондитерської «Фраєрка»

Відколи 
почалась 
епідемія, 

у медич-
ному цен-

трі «Дельта 
Мед», за ініціативи 

лікарів, запрацювала гаряча лінія 
«Stop коронавірус», де кожен міг 
отримати інформацію про Covid-19 
від лікарів. Також лікарі почали про-
водити онлайн-консультації, прямі 
ефіри з нашими лікарями, під час 
яких люди могли ставити запитання, 
та отримати відповіді.

Катерина Сухоцька, керівниця 
медичного центру «Дельта Мед»

За три міся-
ці карантину 
к о л е к т и в о м 
Благодійного 
фонду «Із ян-

голом на плечі» 
була проведена 

наступна діяльність: 
постійний моніторинг стану із присутністю 
засобів індивідуального захисту та необхід-
ного обладнання у медиків. Допомога на-
давалася усім закладам охорони здоров’я. 
Загальна вартість переданих медикаментів 
та обладнання – 4 572 618,51 грн. 
Ми вдячні тим, хто відгукнувся на прохання 
колективу Фонду у соцмережах та доєднав-
ся до важливої суттєвої підтримки для на-
ших героїв-медиків!!!

Ірина Плахтій, керівниця 
благодійного фонду 

«Із янголом на плечі»
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Ви взялися за весільну моду уже з 
чималим досвідом за плечима. Що 
спонукало піти власною дорогою?

Можливо, краще було розпочати 
це в 20 чи 30 років, але, думаю, що 
не була до цього готовою. Навіть у 
40 років не була впевненою, чи при-
ймаю правильне рішення. Завжди 
вважала, що маю ще навчитись, 
ще трохи підзаробити, хоча маю 
за плечима два неоціненні профе-
сійні кейси – у видавництві Condè 
Nast і у модному домі Ральфа Лоре-
на. Але навіть тоді не чулася дуже 
компетентною чи впевненою у собі. 
Прийняла рішення через підказку 
батька. 

Коли в 39 років обручилася, я була 
дещо старшою аніж більшість дів-
чат, які шукали ідеальної весільної 
сукні. Батько побачив у цьому шанс. 
Був підприємцем і зауважив, що 
весільна мода, це –  бізнес, що несе 

невеликий ризик: невелика кіль-
кість запасів, у ті часи – ще досить 
невеликий вибір тканин. З огляду 
на це, що завжди є люди, які хочуть 
взяти шлюб, – клієнти будуть. Не 
мала поняття про проектування 
суконь. Не чулася готовою. Однак 
мій характер підштовхував мене до 
праці, пошуку натхнення, то ж ви-
рішила ризикнути.

Чого Ви навчились у Ральфа 
Лолена?

Ральф має розуміння бренду, який 
створив. Не змінює щохвилини 
думку під впливом того, що від-
бувається навколо. Були випадки, 
коли на ділових зустрічах говорив: 
«Не розповідайте мені, що роблять 
усі інші. Мене це зовсім не цікавить». 
Ральф запропонував усьому світові 
власний погляд на Америку і завжди 
мав команду людей, які у нього віри-
ли. А якщо хтось не вірив, то ніхто 

БАГАТО РОКІВ ПРАЦЮВАЛА У РЕДАКЦІЇ 
ЖУРНАЛУ «VOGUE», А ЩЕ – БУЛА 

ПРОЕКТАНТКОЮ АКСЕСУАРІВ У РАЛЬФА 
ЛОРЕНА. В 40 РОКІВ У НЬЮ-ЙОРКУ 

ВІДКРИЛА ВЛАСНИЙ САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ 
МОДИ. 30 РОКІВ ПОСПІЛЬ БРЕНД ПІД 

ВЛАСНИМ ПРІЗВИЩЕМ Є ЗНАНИМ У ВСЬОМУ 
СВІТІ, ЗОКРЕМА У СВІТІ МОДИ, КОСМЕТИКИ, 

БІЖУТЕРІЇ ТА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ.
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нікого не затримував. Працюючи з 
людиною із таким баченням, можна 
справді багато чого отримати.

Що б Ви порадили молодим 
проектантам?

Чудово мати великі мрії. Але варто 
почати працювати у когось, ким 
захоплюєтесь або у будь-кого щоб 
мати можливість заробляти і одно-
часно – навчатись. Не «вихиляй-
тесь» ані не комбінуйте, ставтесь до 
людей з повагою, робіть своє, і пере-
дусім покажіть готовність і бажан-
ня працювати. У редакції «Vogue» 
чи у Ральфа Лорена не було сталих 
годин роботи. Вечір неділі? Немає 
проблеми. Хтось хоче обмінятись 
думками після обіду в суботу, коли, 
зазвичай, проводжу час з друзями 
чи родиною? Я – доступна, бо тішу-
ся, що комусь важлива моя думка, і, 
при тому, можу чомусь навчитись 
від бистрих, успішних людей. Таким 
власне працівником я була. Переду-
сім хотіла показати, що роблю все 
найкраще як умію.

У своїй компанії Ви – креативний 
директор і ключова особа до при-
йняття бізнес-рішень. Як суміща-
єте ці дві ролі?

Маю своєрідний пункт щодо ви-
значення пріоритетів. Говорю: «Це 
є найважливіше, то ж відійдіть за-
раз усі в сторону; потім те, а пізні-
ше – це». Працюю із проектантами, 
які несуть відповідальність тільки і 
виключно за проектування – не за 
заробітки, договори оренди, стра-
хування, заробітну плату. Я як 
власник фірми ніколи не перестаю 
думати про усі ці аспекти, бо від 
мене залежить добробут багатьох 
інших людей. Перед прийняттям 
кожного рішення завжди обдумую 
чи мова йде про мої власні амбіції, 
чи про бізнес-реалії. Воюю здебіль-
шого сама із собою. Але вважаю, що 
так само важко відповідати за кре-
ативну сторону, не маючи жодного 
впливу на те, як ведеться управлін-
ня компанією. Це дуже складна га-
лузь. Конкуренція – надзвичайно 
запекла. І все відбувається надто 
швидко. Батько колись мені сказав: 
«Слухай, знаю, що хочеш творити. 
Але бізнес – це також творіння». І 
був правий. Успіх у бізнесі вимагає 
креативного мислення. 

Алісон Берд

Видавець: Львівська 
торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua

Наклад: 5 000 примірників
Свідоцтво: ЛВ №401 від 14.05.1998
З питань розміщення інформаційних 
матеріалів та реклами звертайтесь у 
відділ зв’язків з громадськістю та ре-
кламно-видавничих пос луг Палати:

Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник управління комунікацій 
та організаційного забезпечення
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 
моб.: +38 050 431 888 7

Лілія Боднар, редактор
pr@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 

Концепція, проект: 
ТзОВ РІА «Профіль» 
www.profile.infolviv.eu

Друк: ФОП Подоляк Р. С. 

Верстка: Ольга Чернікова

Думка авторів може не 
збігатись з точкою зору 
видавця. Видавець не 
несе за це відповідальності. 
Матеріали під позначкою   
публікуються на правах реклами та/
або політичної реклами. За зміст та 
достовірність реклами видавець відпо-
відальності не несе. 

КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний




